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CERTIFICAT DE L’ACORD 

 
 
Eulàlia Balsells Triquell, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
(Lleida), 
 
CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Ple en sessió extraordinària del vint-i-tres de 
setembre de dos mil onze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 
 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia vint-i-tres de setembre de dos mil onze. Essent 
les vint-i-una hores trenta minuts, es reuneixen a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, 
els senyors que tot seguit es relacionaran sota la presidència del Sr. alcalde, Josep 
Maria Dalmau i Gil, als efectes de fer sessió pública extraordinària en 1ª convocatòria, 
la qual es va convocar reglamentàriament per l'Alcaldia. 
 
ASSISTENTS:                                                                        NO ASSISTEIXEN: 
- Alcalde: 
JOSEP MARIA DALMAU i GIL                                
 - Regidors:                
LLUIS PEROY BENET                                                          
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
JOAN BONETA CARRERA 
MARC PERÓ AGULLANA 
NEUS BURGUÉS COMA 
JOSEP AMORÓS BATALLA    
 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES 

SUBSIDIÀRIES EN L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL DE LA CENT RAL DE 
CAPDELLA 

- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES EN L’ ÀMBIT 
TC-3 (Edifici Sant Martí) A LA TORRE DE CAPDELLA 

- REQUERIMENT DE COMPLIMENT DEL CONVENI DE LA LLUM DE  1927 I 
ELS SEUS ANNEXOS 
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- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS LÍMITS DEL PARC NACION AL 
D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI A L’ESTANY GENTO 

- REINICI DE L’EXPEDIENT DE LA PROPOSTA D’AMPLIACIÓ D EL PARC 
NACIONAL D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI 

- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR I JU TGE 
DE PAU SUBSTITUT 

- MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PER LA 
DEDICACIÓ DELS REGIDORS 

- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE L 
DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL 

- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER LA LLAR D’INFANTS PE R AL 
CURS 2010-2011 

- APROVACIÓ DEL CARRERER DE LA PLANA DE MONT-RÓS 
- APROVACIÓ DEL CARRERER DE POBELLÀ 
- APROVACIÓ DEL CARRERER DE PAÜLS DE FLAMISELL 
- APROVACIÓ DEL CARRERER DE MONT-RÓS 
- APROVACIÓ DEL CARRERER DE MOLINOS 
- RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ A L’EXPROPIACIÓ FORÇO SA 

PER A L’OBRA “ELECTRIFICACIÓ RURAL D’ENVALL” 
- AUTORITZACIÓ DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2011- 2012 
- RETORN DE FIANCES I AVALS 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES 
- FACTURES I PAGAMENTS 
- INFORMES 
- PRECS I PREGUNTES 
 

La Sra. Secretària comprova l’existència de quòrum suficient per realitzar la sessió i el 
Sr. President declara obert l'acte.  
La Sra. Secretària llegeix l'ordre del dia de la sessió.  
Es tracten els punts i adopten els següents 
 

 
ACORDS 

 
- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el vint-i-vuit  
de juliol de 2011, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta 
de trenta-set fulls, segellats i numerats, s'aprova per unanimitat dels assistents que 
composen la Corporació. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Dalmau comenta que al punt d’informes on diu que l’Associació de Municipis 
amb centrals Hidroelèctriques es va constituir el 1984 ha de dir 1994. 
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- La Sra. Burgués comenta que a la pàgina 19, on hi ha escrit entre cometes “tenir en 
compte”, ella va dir “acatar”. 
 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA  
 
Seguidament es dóna compte de les resolucions de l’alcaldia núm. 18/2011, 19/2011, 
20/2011, 21/2011, 22/2011, 23/2011, 24/2011 i 25/2011 de l’any 2011, que consten en 
el llibre de resolucions de l’Alcaldia d’aquesta Entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
En aquest punt intervé: 
- La Sra. Burgués per dir que, en relació a la Resolució 18/2011 (de liquidació del 
pressupost de 2010) el seu grup s’absté en aquest punt, ja que no hi estan d’acord, 
comenta que el resultat pressupostari és negatiu, i demana un procés d’austeritat per 
anys vinents. 
- El Sr. Dalmau comenta que s’han d’entendre bé els números, per parlar-ne. 
- El Sr. Peroy comenta que s’han avançat obres, i no s’han cobrat les subvencions que 
s’havien de cobrar, i per aquest motiu hi ha més despesa. 
En el pressupost ja hi ha austeritat i s’està treballant per no dependre tant de les 
subvencions. 
 
- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES  
SUBSIDIÀRIES EN L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL DE LA CENT RAL DE 
CAPDELLA  
 
Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici de modificació puntual de normes 
subsidiàries de planejament, en referència a l’àmbit de la Central de Capdella i 
Campament de FECSA – clau PE-CC1, establert en l’article 135 del Text Refós de les 
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de la Torre de Capdella. 
 
Es proposa l’exclusió de l’àmbit actual delimitat per al PE-CC1 del sector 
majoritàriament ocupat per sòl qualificat com a zona 2c i serveis tècnics privats; la 
modificació de la delimitació del Pla Especial quedant configurat com un àmbit 
discontinu que inclou la resta de l’àmbit del Pla especial inicialment delimitat i en el qual 
és possible incorporar nova edificació modificant els paràmetres, considerant les 
condicions d’inundabilitat; es proposa també excloure els àmbits inundables, amb la 
inclusió de l’article 134, amb la conseqüent renumeració correlativa dels articles 
següents; establir en l’article 136 (antic 135) el Pla de Millora Urbana de la Central de 
Capdella i Campament de FECSA – PMU-CC1. 
  
Vista la documentació tècnica presentada pels serveis tècnics municipals. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la corporació, 
acorda: 
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PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació puntual de normes subsidiàries de 
planejament, en referència a l’àmbit de la Central de Capdella i Campament de FECSA 
– clau PE-CC1, establert en l’article 135 del Text Refós de les Normes Subsidiàries de 
Planejament del municipi de la Torre de Capdella, amb la redacció i la grafia que consta 
a l’expedient.  
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública per termini d’un mes, previ anunci al 
Butlletí Oficial de la Província, un diari de màxima difusió provincial, el tauler d’anuncis i 
a la pàgina web de l’Ajuntament. Si transcorregut aquest termini no es presenten 
reclamacions l’expedient es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de 
prendre cap acord més i es trametrà el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Lleida per duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en 
compliment del que disposa l’article 83 de la Llei 1/2005, de 26 de juliol del TRLUC, i llei 
1/2007 de 16 d’octubre de mesures urgents en matèria urbanística, i de l’article 23.1.b 
del Decret 305/2006 de 18 de juliol del Reglament de la Llei d’Urbanisme incloent-hi el 
text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'alcaldia perquè signi tota la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord. 
 
- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES EN L’ÀMBIT TC-3 
(Edifici Sant Martí) A LA TORRE DE CAPDELLA  
 
Atès que en data 15 de març de 2011 l’Ajuntament de la Torre de Capdella va aprovar 
una modificació puntual de les normes subsidiàries integrada per 60 modificacions de 
petites dimensions, que tenien per objectiu ajustar el planejament vigent a la realitat 
física de cada nucli, així com resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la 
creació d’espais públics sense preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Vist que en aquest conjunt de modificacions s’incorporà la modificació TC-3, al nucli de 
la Torre de Capdella. Aquesta modificació s’englobava en el tipus g: Reconeixement 
d’espais públics existents. Es tracta d’espais públics que les normes subsidiàries havien 
qualificat com a espais edificables i dels quals se’n modificava la qualificació atorgant-
los aquella corresponent a la funció pública que desenvolupen. 
 
Atès que no havia previst que la reducció de l’àmbit de sòl residencial deixava els 
habitatges de protecció oficial existents en aquesta parcel·la fora d’ordenació, 
impossibilitant-ne la seva reconstrucció en cas que fos necessari, i per tal de corregir 
aquesta errada detectada es proposa ajustar la modificació proposada amb un canvi de 
qualificació de l’espai privat resultant perquè es pugui mantenir l’edificació existent 
alhora que es dota al nucli de nou espai públic. 
 
Vista la documentació tècnica presentada pels serveis tècnics redactors de les 
Modificacions de Normes i que es transcriu literalment: 
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“Planejament vigent: Les normes actuals qualifiquen com a Zona d’edificacions de volumetria 
singular amb edificabilitat 1,5 (Clau 2c) un sòl de propietat municipal amb vocació d’espai públic. 
La zona que actualment es qualifica com a 2c té una superfície de 1.057,5 m2 i per tant un 
sostre màxim admissible de 1.586 m2 i un nombre màxim d’habitatges de 17. 
 
Justificació: La qualificació urbanística no respon a la realitat física de l’edificació ni a la voluntat 
de mantenir aquest espai com a públic. 
 
Proposta: Es modifica la qualificació urbanística actual per tal d’ajustar-la a la realitat: 

- Es qualifica com a espai lliure la parcel·la de propietat municipal (669 m2). 
- Es modifica la qualificació urbanística atorgada a l’edifici per tal de permetre el 
manteniment dels habitatges de protecció pública actualment existents. La qualificació 
passa de Zona d’edificacions de volumetria singular (2c) a Zona de nuclis històrics: 
cases (clau 1a). El nou sostre edificable permès és de 1209 m2, amb un màxim de 15 
habitatges. Per tant es redueixen tant l’edificabilitat com el nombre d’habitatges previstos 
a les normes subsidiàries, i es genera un nou espai públic.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Aprovar aquesta correcció de la Modificació TC-3 de les Normes Subsidiàries 
del Municipi de la Torre de Capdella, segons descripció dels serveis tècnics redactors, 
segons la descripció presentada. 
Segon .- Trametre aquesta documentació a la Comissió d’Urbanisme de Lleida, perquè 
la tinguin en compte en la modificació TC-3 de l’àmbit del nucli de la Torre de Capdella. 
Tercer.-  Notificar aquest acord als veïns afectats per aquesta correcció. 
Quart.- Facultar l'alcaldia perquè signi tota la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
- REQUERIMENT DE COMPLIMENT DEL CONVENI DE LA LLUM DE 1927 I ELS 
SEUS ANNEXOS 
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella va signar amb l’empresa Energía 
Eléctrica de Cataluña SA, un conveni econòmic-administratiu l’any 1927, i els seus 
annexos en anys posteriors (5 de juny de 1978 amb Fuerzas Eléctricas de Cataluña, 
SA, i 8 de febrer de 1989), on s’establien una sèrie de pactes amb contraprestacions 
recíproques derivades de les cessions de drets del municipi i dels veïns cap a les 
empreses signatàries dels convenis. 
 
Vist que l’Audiència Territorial de Barcelona, en data 11 de juliol de 1958, va desestimar 
un recurs presentat per Energía Eléctrica de Cataluña, SA, i va sentenciar exigint 
l’estricte compliment del contracte de 4 d’abril de 1927. 
 
Atès l’informe elaborat pel Catedràtic de Dret Administratiu Sr. Rafael ENTRENA 
CUESTA, de data juny de 2011, en relació a la problemàtica jurídica-administrativa 
suscitada per la facturació per ENDESA de la liquidació de l’IVA sobre la base de la 
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TUR i vist també l’informe jurídic de BUFETE GONZALO ABOGADOS d’aquest 
Ajuntament subscrit pel seu soci Sr. JUAN CARPIZO, de 24 de març de 2011. 
 
Vist l’informe elaborat també pel Sr. Rafael ENTRENA CUESTA, de desembre de 1993, 
referent a la possibilitat en Dret que Fuerzas Eléctricas de Cataluña, SA, apliqués en 
concepte de terme de potència als beneficiaris dels convenis i annexos subscrits entre 
l’Ajuntament de la Torre de Capdella i dita empresa.  
 
Atès que ens els darrers anys, s’han donat incompliments reiterats del contingut del 
contracte, en referència a: una incorrecta aplicació de l’IVA en la facturació, a les 
quotes d’enganxament, als termes de potència i al lloguer d’equips. Fets que provoquen 
en els veïns afectats un malestar constant. 
 
Degut a aquesta problemàtica, els veïns beneficiaris d’aquests convenis, afectats pels 
incompliments cada cop més generalitzats i constants en la facturació i els punts 
establerts en els convenis, s’han associat per defensar els seus interessos davant les 
empreses subministradores d’energia elèctrica en l’Associació de Beneficiaris afectats 
pel Conveni Municipal de Subministrament Elèctric. 
 
Atès l’acord adoptat per l’Associació de Beneficiaris del Conveni Municipal de 
Subministrament Elèctric, de data 15 de setembre de 2011, en el qual, dóna suport a 
l’Ajuntament en cas que aquest insti a les companyies de subministrament elèctric a 
complir el conveni de forma estricta. 
 
L’Ajuntament en sessió plenària, per unanimitat dels set membres que composen la 
Corporació, ACORDA: 
 
1º.- Acordar, conforme als informes jurídics recaptats per aquest Ajuntament, que es fa 
una mala aplicació de l'IVA contràriament al que ENDESA pretén en les factures que 
està emetent, tant a l'Ajuntament com a la resta de beneficiaris dels convenis. 
2º.- Sense perjudici d'això, i de conformitat amb la funció pública i matèries de 
competència municipal, com a òrgan administratiu que és aquest Ajuntament, considera 
apropiat seguir la via de prendre un altre acord que és el present, i que de conformitat a 
les facultats que atorga l'art. 194 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, 
tractant-se els convenis d'acords o contractes administratius, l'Ajuntament, usant de la 
prerrogativa que li confereix la llei per interpretar-los i resoldre els dubtes, entén i així ho 
acorda, que no existeix obligació de pagar l'IVA, tant per part de l'Ajuntament com dels 
altres beneficiaris dels convenis, en la forma en què ara es factura per ENDESA, sens 
perjudici de què emetin les factures com abans s’emetien.  
3º.- Requerir a ENDESA perquè compleixi, entre altres extrems, amb el relatiu al terme 
de potència que es considera està aplicant de forma il·legal a una sèrie de beneficiaris 
dels convenis, tal com passa amb els drets de reenganxament. Així com, la correcta 
aplicació del preu del KW/h segons Conveni al preu de 0,35 pessetes o 0,0021 €, i a 
aplicar l’IVA sobre la base imposable d’aquest import, com es feia anteriorment en la 
seva facturació. 
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4º.- Que així mateix s'acorda que de no acceptar ENDESA els anteriors acords, aquest 
Ajuntament considerarà incomplerts els contractes o convenis i podrà acordar la 
resolució dels mateixos, amb els efectes legals que això comporti, restitució de drets a 
cadascuna de les parts, o indemnització si la restitució física i material no fos possible. 
5º.- Notificar expressament a ENDESA que els precedents acords són actes 
administratius emparats en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; la Llei 7/1985, de 8 
d’abril, de Bases de Règim Local; i el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i que per tant resulten 
ser immediatament executius, sense perjudici del dret a interposar els recursos que 
corresponguin contra els acords presos, els quals hauran de notificar-se en forma a 
l'empresa, fent-los saber que contra aquest acord pot interposar recurs contenciós-
administratiu en el termini de 2 mesos a comptar des del següent dia a la notificació, 
previ el potestatiu de reposició o qualsevol altre que en dret procedeixi. 
6º. Recordar a l’empresa ENDESA la inconveniència, donat el perjudici que això causa, 
de seguir emetent avisos certificats de “suspensió de subministrament” de la llum als 
veïns beneficiaris dels convenis, pel no pagament de les factures, atès que tal com s’ha 
expressat en l’articulat, al no complir amb els punts del Conveni, no es pot exigir 
aquesta contraprestació. 
7º.- Facultar l'alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
 
- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS LÍMITS DEL PARC NACI ONAL 
D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI A L’ESTANY GENTO 
 
Atès que s’està tramitant el projecte de llei “Omnibus” per part del Parlament de 
Catalunya, i que l’Ajuntament de la Torre de Capdella vol presentar una proposta 
legislativa que es transcriu literalment: 
 
“PROPOSTA LEGISLATIVA QUE PRESENTA l’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE 
CAPDELLA AL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, D’ADDICIÓ AL PROJECTE DE 
LLEI “ÒMNIBUS”, QUE EN L’ACTUALITAT ES TRAMITA EN EL PARLAMENT DE 
CATALUNYA A TRAVÉS DE: 

 
1) PROJECTE DE LLEI DE SIMPLIFICACIÓ I MILLORA DE LA REGULACIÓ, 

admès a tràmit per la Mesa del Parlament el 6 de juliol de 2011.- 

2) O bé el PROJECTE DE LLEI D’AGILITAT I REESTRUCTURACIÓ 
ADMINISTRATIVA, admès a tràmit per la Mesa del Parlament el 6 de juliol de 
2011.- 

3) O en el seu cas el PROJECTE DE LLEI DE PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT 
ECONÒMICA, admès també a tràmit per la Mesa del Parlament el 6 de juliol 
de 2011.- 



 

 

8 

 

Tots ells publicats en el Butlletí Oficial del Parlament 104, de 7 de juliol 2011,  
semblant més adequada, sense perjudici del que decideixi el GRUP PARLAMENTARI, 
incardinar aquesta modificació al “PROJECTE DE LLEI DE PROMOCIÓ DE 
L’ACTIVITAT ECONÒMICA”, i per tant es tractaria d’afegir a l’articulat del referit 
projecte, el següent:  

 
El límits actualment vigents es modifiquen en el següent sentit: 

 “Article 176: MODIFICACIÓ DELS LÍMITS DEL PARC NACIONAL 
D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI. 
 
 El límit del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici a 
l’Estanygento, se situa en la corba de nivell de 2.160 metros en tota la cubeta d’aquest 
estany, i per tant els límits de la zona perifèrica a l’Estanygento són el següents: des de 
la Cambra d’aigües el límit passa per damunt de l’explanació de l’antic carrilet, el que 
correspondria a 30 metres reals arribant fins a la boca nord del primer túnel. Des d’aquí 
la línia aniria a trobar la cota 2.160, donant la volta a tot l’estany.” 
 
 Motivació de la proposta:  
 
 Des de la creació del PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE 
SANT MAURICI per Decret de 21 d’ octubre de 1955, i després de la Llei 12/1985, de 
13 de juny, d’Espais Naturals i el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel que 
s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural, i la Llei 7/1988, de 30 de març, de 
Reclassificació del Parc Nacional, la Llei 22/1990 modificà els límits de la zona 
perifèrica de protecció del Parc, ampliant-se per Decret 234/1996. 
 
 La modificació dels actuals límits ve motivada pel següent:  
 

1) El 27 de desembre de 2002 la Junta Veïnal de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada d’Espui va acordar per unanimitat sol·licitar al Patronat del 
Parc la modificació dels límits de l’àrea. 

2) En data 30 de setembre de 2002 el Ple de la Corporació Municipal va 
aprovar, per unanimitat, sol·licitar al Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici la modificació dels límits de l’àrea i ratificar l’acord 
adoptat per la Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui.  

3) Que la Generalitat de Catalunya, en data desembre de 2003, va presentar a 
l’Ajuntament la proposta de revisió de límits, juntament amb el plànol e. 
1:50.000 d’ampliacions i reduccions. 

4) Que en data 7 de juny de 2004 el Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici va acordar informar favorablement l’expedient 
d’ampliació del Parc Nacional i Xarxa Natura 2000. 

5) Que l’ampliació del Parc al territori del municipi de la Torre de Capdella 
engloba tots els estanys naturals i, a més, es dóna la coincidència que el 90% 
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de les espècies protegides del Parc Nacional les trobem també a la zona del 
Montsent. 

6) Que l’ampliació del Parc Nacional a la zona de la Vall Fosca ha d’anar lligada 
a l’obertura d’una tercera porta d’accés. Aquesta entrada és del tot coherent i 
necessària degut al volum de visitants, les peculiaritats de l’accés i les 
particularitats mediambientals i orogràfiques de l’àrea. La Vall Fosca és 
l’accés més proper a les principals vies de comunicació del Pirineu lleidatà 
(AVE, autovies, aeroport...).  

7) Modificació dels límits a l’Estanygento. La descripció dels límits de l’àrea a la 
zona d’Estanygento textualment diu: “Segueix el canal en direcció nord fins a 
arribar a l’Estanygento, i deixa fora de la zona perifèrica les construccions 
existents. Continua per la vora de l’Estanygento fins al telefèric”.  

L’Estanygento, estany més baix de la conca i que funciona com a 
col·lector de tot el conjunt hidroelèctric, va quedar inclòs dins de l’àrea del 
Parc Nacional, a excepció de la paret de la presa i les construccions 
annexades.  

L’Ajuntament de la Torre de Capdella sempre ha considerat necessari, pel 
desenvolupament econòmic i social del municipi, que aquest formés part del 
Parc Nacional, i ha acceptat les propostes d’ampliació de l’any 2003, annex 1. 

Hi ha un seguit d’activitats econòmiques que des del territori estan 
considerades com a activitats tradicionals (pasturatge, aprofitament 
hidroelèctric, esquí) i, per tant, no són incompatibles amb la inclusió al Parc 
Nacional. 

Per això l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el 26 d’abril de 
1989, va presentar al·legació al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya, 
ja que es va considerar necessari excloure del Pla tots aquells espais que 
poguessin tenir un desenvolupament econòmic i social que afavorissin la 
indústria i el turisme del municipi. En aquesta ocasió, però, només es va 
demanar la no inclusió de la via del carrilet. 

 
8) En l’actualitat, i davant la reactivació de la indústria hidràulica, una font 

energètica neta i sostenible, la possibilitat de continuar aprofitant 
hidroelèctricament l’Estanygento esdevé un motor econòmic valuosíssim pel 
municipi, donades les negatives circumstàncies econòmiques actuals i la 
riquesa que les empreses hidroelèctriques han estat creant a la zona, així 
com el transport de l’energia generada en el terme de la Torre de Capdella, 
que nodreix les necessitats presents a les grans ciutats de Catalunya i les 
infraestructures i indústries del país. 

L’empresa que explota hidroelèctricament els estanys està avaluant la 
possibilitat de recreixement de l’Estanygento, augmentant-ne així la capacitat. 
La làmina d’aigua on actualment està, a la cota 2.140,70 m, amb l’ampliació 
la capacitat d’emmagatzematge, augmentarà gràcies al recreixement de 8 m 
de la presa. I la capacitat de l’estany passarà dels actuals 3 Hm3 a 5 Hm3.” 
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L’Ajuntament en sessió plenària, per unanimitat dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Trametre aquesta decisió al GRUP PARLAMENTARI del Grup Socialista, i 
incardinar aquesta modificació al “PROJECTE DE LLEI DE PROMOCIÓ DE 
L’ACTIVITAT ECONÒMICA” admès també a tràmit per la Mesa del Parlament el 6 de 
juliol de 2011, segons el text transcrit. 

SEGON.- Trametre aquest acord a tots els interessats en aquesta decisió. 

TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord. 

 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Dalmau comenta que es vol entrar aquesta modificació dins el tràmit 
parlamentari de la “Llei Òmnibus”, amb el grup parlamentari dels socialistes. 
- El Sr. Peroy pregunta a la Sra. Burgués si ho portaran al seu grup parlamentari. 
- La Sra. Burgués contesta dient que donen suport a la modificació, com a regidors i 
que intentaran fer el possible per donar suport a la proposta 
 
- REINICI DE L’EXPEDIENT DE LA PROPOSTA D’AMPLIACIÓ  DEL PARC 
NACIONAL D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI  
 
Atès que en data 27 de setembre de 2002, la Junta Veïnal de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada d’Espui, va aprovar per unanimitat, sol·licitar al Patronat del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici la modificació dels límits de l’àrea. 
 
Atès que en data 30 de setembre de 2002, el Ple de la Corporació Municipal, va 
aprovar per unanimitat, sol·licitar al Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici la modificació dels límits de l’àrea i ratificar l’acord adoptat per la Junta 
Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui. 
 
Vist que la Generalitat de Catalunya en data desembre de 2003, va presentar a 
l’Ajuntament la proposta de revisió de límits, juntament amb el plànol e. 1:50.000 
d’ampliacions i reduccions. 
 
Atès que en data 7 de juny de 2004, el Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici va acordar informar favorablement  l’expedient d’ampliació del 
Parc Nacional i Xarxa Natura 2000. 
 
Vist que l’ampliació del Parc Nacional a la zona de la Vall Fosca ha d’anar lligada amb 
l’obertura d’una tercera porta d’accés. Aquesta entrada és del tot coherent i necessària 
degut al volum de visitants, les peculiaritats de l’accés i les particularitats 
mediambientals  i orogràfiques de l’àrea.  
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La Vall Fosca és l’accés més proper a les principals vies de comunicació del Pirineu 
lleidatà (AVE, autovies, aeroport...).  
 
L’Ajuntament en sessió plenària, per unanimitat dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, que reiniciï la tramitació de la proposta d’ampliació del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, d’acord amb la documentació presentada en el 
desembre de 2003. 
SEGON.- Sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, que reactivi les converses amb el territori per tal de definir els límits de 
l’ampliació del Parc Nacional. 
TERCER.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Pallars Jussà i als ajuntaments de la 
comarca, que donin suport al Consistori de la Torre de Capdella per tal d’aconseguir 
obrir la tercera porta del Parc Nacional a la Vall Fosca.  
Donat que per la zona de la Vall Fosca està entrant un volum molt elevat de visitants; 
aspecte molt important pel desenvolupament econòmic de la comarca del Pallars 
Jussà. És per això que es demana la implicació total de tots els ens comarcals. 
QUART.- Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Pallars Jussà i a tots els 
ajuntaments de la comarca als efectes que juntament amb l’acord que prengui el Ple 
municipal, sigui tramès al Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Dalmau explica que la iniciativa d’aquesta proposta va ser de l’EMD d’Espui. 
s’ha volgut implicar al Consell Comarcal del Pallars Jussà i als municipis de la comarca, 
perquè si ho volen s’han de posicionar. 
- La Sra. Burgués com a consellera del Consell Comarcal, així com el Sr. Dalmau, que 
són dins el Patronat del Parc, creu que poden fer molta força. 
 
- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR I JUTGE DE 
PAU SUBSTITUT 
 
Atès l'escrit tramés pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 4 de maig de 
2011, en el qual se'ns comunica que donat que en els propers dies finalitza el mandat 
dels actuals jutge de pau titular i substitut, cal iniciar els tràmits per a la proposta de 
nomenament d'aquest càrrecs. 
 
Atès que s'ha publicat edicte fent públic les vacants dels càrrecs de jutge de pau titular i 
substitut d'aquest municipi, en el tauler d'anuncis d'aquesta Corporació, en el Jutjat de 
1ª Instància de Tremp i en el B.O.P. núm. 108 de 30.07.2011. durant el termini de vint 
dies. 
 
Atès que s'han presentat a la Secretaria d'aquest Ajuntament les següents sol·licituds: 
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-  Sr. José Jordana Margalida, amb DNI núm. 40.868.998-E, veí del nucli d’Aguiró; 
sol·licitud R/ entrada núm. 747 de 03.08.2011, com a jutge titular. 
-  Sr. Josep Mª Llebot Farré, amb DNI núm. 78.053.196, veí del nucli d'Espui; sol·licitud 
R/ entrada núm. 746 de 03.08.2011, com a jutge substitut. 
- Sr. Diego Teruel Roca, amb DNI núm. 18044453X, veí de Mollerussa, sol·licitud 
R/entrada núm. 817 de 18.08.2011, com a jutge de pau i jutge de pau suplent. 
 
Atès el que disposen els articles  4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995 dels Jutges de Pau. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, i per tant amb la majoria qualificada que exigeix 
l'article 6 del Reglament 3/1995 del Jutges de Pau, acorda: 
 
PRIMER.-  Elegir per al càrrec de Jutge de Pau  Titular el Sr. José Jordana Margalida, 
amb DNI núm. 40.868.998-E, veí del nucli d’Aguiró. 
SEGON.- Elegir per al càrrec de Jutge de Pau Substitut el Sr. Josep Mª Llebot Farré, 
amb DNI núm. 78.053.196, veí del nucli d'Espui. 
TERCER.-  Trametre aquest acord al Sr. Jutge de Primera Instància i Instrucció de 
Tremp i al Excm. Sr. President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als 
efectes adients. 
QUART.- Facultar l'Alcaldia per a la signatura de tota la documentació que sigui 
necessària per a dur a terme aquest acord. 
 

- MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PER LA 
DEDICACIÓ DELS REGIDORS 

 
Aquest punt no es passa per aquest Ple. 
 
- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DEL DOMINI 
PÚBLIC MUNICIPAL  
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella té aprovada l’Ordenança fiscal 
reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del sòl, subsòl i 
vol sobre el domini públic local per part d’empreses operadores del sector elèctric, 
telecomunicacions i hidrocarburs, i que degut a l’experiència en l’aplicació de la matèria 
d’aquesta Ordenança, s’ha vist la necessitat de modificar la seva valoració.  
 
Atès que la vigent ordenança es va aprovar en sessió plenària de 10 de febrer de 2003, 
en el marc de l’entrada en vigor de la llei 51/2002 reguladora de les Hisendes Locals, 
avui dia ja derogada pel Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, del Text Refós de 
la Llei d’Hisendes Locals. 
 
Atès l’article 24.1.a del TRLRHL, es preveu la taxa per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic local, i que s’ha de modificar en l’Ordenança ja 
existent en aquesta Corporació, així com establir un nou informe tècnic-jurídic-econòmic 
per la correcta aplicació de la mateixa. 
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Atès el que disposen els articles 47.2 de la LBRL i 114 de la LMC, els acords pels quals 
s’aprovi l’expedient, els haurà d’adoptar el Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable, 
com a mínim, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, i 
atès l’article 17 del TRLHL.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 11: 
Reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del sòl, subsòl i 
vol sobre el domini públic local per part d’empreses operadores del sector elèctric, 
telecomunicacions i hidrocarburs. 
 
Segon.- Exposar al públic la modificació de l’ordenança aprovada mitjançant la 
publicació d’edictes al taulell d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província, durant el 
termini de trenta dies hàbils, a efectes de reclamacions. 
 
Tercer.- Determinar que si no es presenta cap reclamació durant el termini d’exposició 
pública els acords provisionals esdevindran definitius de forma automàtica. 
 
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde, perquè en el cas de quedar definitivament aprovada la 
primera modificació de l’ordenança fiscal, publiqui l’edicte amb el text íntegre, i ho 
comuniqui a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida i la Delegació 
Provincial d’Hisenda. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Dalmau comenta que és una ordenança tipus, que ja ha creat jurisprudència 
als Tribunals. 
 
- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER LA LLAR D’INFANTS PER AL CURS 
2010-2011. 
 
Atesa la Resolució de la Consellera d’Ensenyament de 20 de juliol, per la qual 
s’atorguen subvencions fins a 50.000,00 € a determinades corporacions locals titulars 
de llars d’infants per al  curs 2010-2011, i que la Torre de Capdella té atorgat l’import de 
9.100,00 €. 
 
Atès que en la clàusula 4a de la Resolució s’estableix que és necessari l’acord del ple 
d’acceptació de la subvenció. 
 
El Ple municipal, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Primer. - ACCEPTAR la subvenció del Departament d’Ensenyament a la llar d’infants 
municipal per import de 9.100,00 € en base a la resolució de la Consellera 
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d’Ensenyament de 20 de juliol, per la qual s’atorguen subvencions fins a 50.000,00 € a 
determinades corporacions locals titulars de llars d’infants per al  curs 2010-2011. 
Segon.-  TRAMETRE la documentació a la Direcció General de Centres Públics del 
Departament d’Ensenyament. 
Tercer .- FACULTAR el senyor alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari en relació amb el present acord. 
 
 
- APROVACIÓ DEL CARRERER DE LA PLANA DE MONT-RÓS  
 
Atès que el terme municipal de la Torre de Capdella està composat per diversos nuclis 
de població, i que no hi ha cap carrerer aprovat per identificar els carrers dels mateixos, 
així com de la numeració dels carrers. 
 
Atès que el volum de carrers i el nombre de veïns cada cop és més important al 
municipi, i que és necessari ubicar als residents de forma correcta i real per a poder ser 
identificats i localitzats en tot tipus de procediments tant privats o públics. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella ha fet una consulta popular perquè els 
veïns de cada nucli posin els noms que creguin adients als seus carrers, i que s’han 
posat els noms següents:  
 

- Camí de la Vall de la Plana de Mont-rós 
- Carrer de la Murriera 
- Plaça de l’Ermita de la Plana de Mont-rós 
- Carrer de la Coma 
- Carrer de Gramenet 
- Carrer del Mestre Gelabert 
- Carrer de les Teules 
- Carretera de Beranui 
- Carrer de les Comelles 
- Camí Antic de Beranui 
- Camí dels Traginers 
- Baixada del Reguerot 

 
Atès que l’Ajuntament té redactades unes normes reguladores de la denominació i 
retolació de vies urbanes i de la identificació d’edificis i habitatges, en les quals es 
regulen la denominació i la retolació dels carrers en les seves diferents categories i 
vies, i altres espais públics urbans. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
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Primer.-  Aprovar el carrerer del nucli de la Plana de Mont-rós amb els noms descrits 
prèviament conjuntament amb el plànol de la Pobleta amb la descripció de cada un dels 
carrers.  
Segon.-  Aprovar el Reglament intern en el qual s’estableix normes reguladores de la 
denominació i retolació de vies urbanes i de la identificació d’edificis i habitatges, en les 
quals es regulen la denominació i la retolació dels carrers en les seves diferents 
categories i vies, i altres espais públics urbans. 
Tercer.-  Enviar la documentació a l’Institut Nacional d’Estadística amb el model 
reglamentari degudament emplenat juntament amb el plànol de situació. 
Quart.-  Trametre i realitzar tota aquella documentació administrativa necessària per dur 
a terme aquest acord. 
Cinquè. - Facultar el senyor alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari en relació amb el present acord. 
 
- APROVACIÓ DEL CARRERER DE POBELLÀ  
 
Atès que el terme municipal de la Torre de Capdella està composat per diversos nuclis 
de població, i que no hi ha cap carrerer aprovat per identificar els carrers dels mateixos, 
així com de la numeració dels carrers. 
 
Atès que el volum de carrers i el nombre de veïns cada cop és més important al 
municipi, i que es necessari ubicar als residents de forma correcta i real per a poder ser 
identificats i localitzats en tot tipus de procediments tan privats o públics. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella ha fet una consulta popular perquè els 
veïns de cada nucli posin els noms que creguin adients als seus carrers, i que s’han 
posat els noms següents:  
 

- Camí de la Portella 
- Carrer del Cap de l’Hort de Pobellà 
- Plaça Major de Pobellà 
- Carrer del Mig de Pobellà 
- Camí de la Font de Pobellà 
- Carreró del Sòls de Pobellà 
- Carrer del Pla 
- Carrer Cobert de Pobellà 
- Placeta del Forn de Pobellà 
- Camí de la Font dels Pous 
- Camí del Canerill 

 
Atès que l’Ajuntament té redactades unes normes reguladores de la denominació i 
retolació de vies urbanes i de la identificació d’edificis i habitatges, en les quals es 
regulen la denominació i la retolació dels carrers en les seves diferents categories i vies 
i altres espais públics urbans. 
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Aprovar el carrerer del nucli de Pobellà amb els noms descrits prèviament 
conjuntament amb el plànol de la Pobleta amb la descripció de cada un dels carrers.  
Segon.-  Aprovar el Reglament intern en el qual s’estableixen normes reguladores de la 
denominació i retolació de vies urbanes i de la identificació d’edificis i habitatges, en les 
quals es regulen la denominació i la retolació dels carrers en les seves diferent 
categories i vies i altres espais públics urbans. 
Tercer.-  Enviar la documentació a l’Institut Nacional d’Estadística amb el model 
reglamentari degudament emplenat juntament amb el plànol de situació. 
Quart.-  Trametre i realitzar tota aquella documentació administrativa necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
Cinquè. - Facultar el senyor alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari en relació amb el present acord. 
 
- APROVACIÓ DEL CARRERER DE PAÜLS DE FLAMISELL  
 
Atès que el terme municipal de la Torre de Capdella està composat per diversos nuclis 
de població, i que no hi ha cap carrerer aprovat per identificar els carrers dels mateixos, 
així com de la numeració dels carrers. 
 
Atès que el volum de carrers i el nombre de veïns cada cop és més important al 
municipi, i que és necessari ubicar als residents de forma correcta i real per a poder ser 
identificats i localitzats en tot tipus de procediments tant privats o públics. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella ha fet una consulta popular perquè els 
veïns de cada nucli posin els noms que creguin adients als seus carrers, i que s’han 
posat els noms següents:  
 

- Carretera de Paüls 
- Carrer de l’Església de Paüls  
- Plaça de l’Església de Paüls  
- Camí de la Font de Paüls  
- Carrer del Mig de Paüls  
- Carrer de l’Abellaró 
- Camí dels Horts de Paüls  
- Carrer de Dalt de Paüls  
- Carrer del Canemar 
- Camí de Mont-rós 
- Camí de la Plana de Mont-rós 
- Camí del Barranc de Paüls  
- Carrer de les Colomines 

 



 

 

17 

 

Atès que l’Ajuntament té redactades unes normes reguladores de la denominació i 
retolació de vies urbanes i de la identificació d’edificis i habitatges, en les quals es 
regulen la denominació i la retolació dels carrers en les seves diferent categories i vies i 
altres espais públics urbans. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Aprovar el carrerer del nucli de Paüls de Flamisell amb els noms descrits 
prèviament conjuntament amb el plànol de la Pobleta amb la descripció de cada un dels 
carrers.  
Segon.-  Aprovar el reglament intern en el qual s’estableix normes reguladores de la 
denominació i retolació de vies urbanes i de la identificació d’edificis i habitatges, en les 
quals es regulen la denominació i la retolació dels carrers en les seves diferent 
categories i vies i altres espais públics urbans. 
Tercer.-  Enviar la documentació a l’Institut Nacional d’Estadística amb el model 
reglamentari degudament emplenat juntament amb el plànol de situació. 
Quart.-  Trametre i realitzar tota aquella documentació administrativa necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
Cinquè. - Facultar el senyor alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari en relació amb el present acord. 
 
- APROVACIÓ DEL CARRERER DE MONT-RÓS  
 
Atès que el Terme Municipal de la Torre de Capdella està composat per diversos nuclis 
de població, i que no hi ha cap carrerer aprovat per identificar els carrers dels mateixos, 
així com de la numeració dels carrers. 
 
Atès que el volum de carrers i el nombre de veïns cada cop és més important al 
municipi, i que és necessari ubicar als residents de forma correcta i real per a poder ser 
identificats i localitzats en tot tipus de procediments tant privats o públics. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella ha fet una consulta popular per tal de 
que els veïns de cada nucli posin els noms que creguin adients als seus carrers, i que 
s’han posat els noms següents:  
 

- Carrer de la Bordeta 
- Camí de la Font de Mont-rós 
- Carrer del Gatitau 
- Carrer de l’Hort del Capellà 
- Baixador del Marxant 
- Carrer de l’Estudi de Mont-rós 
- Placeta de l’Estudi de Mont-rós 
- Plaça de l’Església de Mont-rós 
- Carrer de l’Església de Mont-rós 
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- Carrer del Mig de Mont-rós 
- Plaça de la Rectoria 
- Carrerot Cobert de Mont-rós 
- Carrer dels Enamorats 
- Carrer del Maiol 
- Carrer de Sant Sebastià 
- Carrer del Castell 
- Carrer de la Collada 
- Carrer del Sabater 
- Carrer del Cuell 
- Carrer de Molinos 
- Carrer dels Hurts 
- Carrer de la Font dels Hurts 

 
Atès que l’Ajuntament té redactades unes normes reguladores de la denominació i 
retolació de vies urbanes i de la identificació d’edificis i habitatges, en les quals es 
regulen la denominació i la retolació dels carrers en les seves diferent categories i vies i 
altres espais públics urbans. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de set dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Aprovar el carrerer del nucli de Mont-rós amb els noms descrits prèviament 
conjuntament amb el plànol de la Pobleta amb la descripció de cada un dels carrers.  
Segon.-  Aprovar el Reglament intern en el qual s’estableix normes reguladores de la 
denominació i retolació de vies urbanes i de la identificació d’edificis i habitatges, en les 
quals es regulen la denominació i la retolació dels carrers en les seves diferent 
categories i vies i altres espais públics urbans. 
Tercer.-  Enviar la documentació a l’Institut Nacional d’Estadística amb el model 
reglamentari degudament emplenat juntament amb el plànol de situació. 
Quart.-  Trametre i realitzar tota aquella documentació administrativa necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
Cinquè. - Facultar el senyor alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari en relació amb el present acord. 
 
- APROVACIÓ DEL CARRERER DE MOLINOS  
 
Atès que el Terme Municipal de la Torre de Capdella està composat per diversos nuclis 
de població, i que no hi ha cap carrerer aprovat per identificar els carrers dels mateixos, 
així com de la numeració dels carrers. 
 
Atès que el volum de carrers i el nombre de veïns cada cop és més important al 
municipi, i que es necessari ubicar als residents de forma correcta i real per a poder ser 
identificats i localitzats en tot tipus de procediments tan privats o públics. 
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Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella ha fet una consulta popular per tal de 
que els veïns de cada nucli posin els noms que creguin adients als seus carrers, i que 
s’han posat els noms següents:  
 

- Carretera de la vall Fosca de Molinos 
- Carrer dels Quatre Pins 
- Camí d’Astell 

 
Atès que l’Ajuntament té redactades unes normes reguladores de la denominació i 
retolació de vies urbanes i de la identificació d’edificis i habitatges, en les quals es 
regulen la denominació i la retolació dels carrers en les seves diferent categories i vies i 
altres espais públics urbans. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Aprovar el carrerer del nucli de Molinos amb els noms descrits prèviament 
conjuntament amb el plànol de la Pobleta amb la descripció de cada un dels carrers.  
Segon.-  Aprovar el reglament intern en el qual s’estableix normes reguladores de la 
denominació i retolació de vies urbanes i de la identificació d’edificis i habitatges, en les 
quals es regulen la denominació i la retolació dels carrers en les seves diferent 
categories i vies i altres espais públics urbans. 
Tercer.-  Enviar la documentació a l’Institut Nacional d’Estadística amb el model 
reglamentari degudament emplenat juntament amb el plànol de situació. 
Quart.-  Trametre i realitzar tota aquella documentació administrativa necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
Cinquè .- Facultar el senyor alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
en relació amb el present acord. 
 
- RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ A L’EXPROPIACIÓ FOR ÇOSA PER A 
L’OBRA “ELECTRIFICACIÓ RURAL D’ENVALL”  
 
Atès que en el ple de 28 de juliol de 2011 es va incoar el procediment d’expropiació per 
dur a terme l’obra d’electrificació rural d’Envall, per portar el subministrament elèctric, 
mitjançant la implantació de la línia d’electrificació cap al nucli d’Envall, atès que és 
l’únic nucli del Terme Municipal que a dia d’avui, no té encara electricitat, per poder 
facilitar la vida als seus veïns mitjançant: 

- la portada de llum al nucli d’Envall 
- portar llum al nou dipòsit de l’aigua, per tal de fer-ne la cloració 
- instal·lar un enllumenat als vials del nucli, adequats a la normativa corresponent 
per - evitar la contaminació lumínica. 
- donar accés als serveis bàsics per la població, com serien les connexions a 
Internet, TDT...  
- donar més bons serveis als habitants del nucli. 
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Atès que es va presentar un recurs de reposició per part del Sr. Jordi Barbal Farrero, de 
data 2 de setembre de 2011, (R/entrada núm. 873 de 05.09.2011), en referència al 
procediment dut a terme per incoar aquest procediment ordinari d’expropiació, adduint 
que no s’ha seguit el tràmit de publicitat del projecte i de la declaració d’utilitat pública 
(implícit a la publicació d’aquest), i que per tant no són correctes els tràmits aprovats 
amb posterioritat a aquest acte. 
 
L’Ajuntament en Ple, per majoria de cinc membres i dues abstencions, dels set 
membres que composen la corporació, acorda: 
 
Primer .- Estimar el recurs de reposició presentat pel Sr. Barbal Farrero amb R/entrada 
873 de 05.09.2011. 
Segon .- Procedir a l’aprovació del projecte de l’Electrificació rural al nucli d’Envall, amb 
els efectes que aquesta aprovació impliquen. S'exposa al públic durant el termini de 
trenta dies, als efectes que es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions, segons 
disposa l'art. 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 37.2 del Reglament d’obres, activitats 
i serveis del ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 15 de juny. Transcorregut 
aquest termini d'informació pública sense que s'hagin presentat reclamacions i/o 
al·legacions, aquesta aprovació esdevindrà definitiva i, per tant, l’expedient quedarà 
aprovat definitivament sense que sigui necessari cap altre acord exprés. 
Tercer .- En cas de l’aprovació definitiva del projecte, continuar amb la tramitació de 
l’expropiació forçosa. 
Quart .- Notificar aquest acord als interessats. 
Cinquè .- Facultar el senyor alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
en relació amb el present acord. 
 
 
-  AUTORITZACIÓ DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 20 11-2012 
 
A) POBELLÀ:  Vista la sol·licitud presentada pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 
01.09.2011 amb R/ entrada núm. 907 del 13.09.2011, en representació del Sr. Carlos 
Moyes Areny, en la qual se sol·licita la renovació de l’autorització de transport 
discrecional de viatgers amb reiteració d’itinerari, per poder cobrir la línia anomenada 
Pobellà, del transport escolar durant el curs 2011-2012. 
 
Atès que les condicions del servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal, 
que formen part alhora de l’autorització de transport són les següents: 
 
Titular: Carles Moyes Areny, amb DNI núm. 78.071.850 Y, domiciliat al carrer únic, s/n 
de Capdella.  
 
Vehicle: classe: turisme; marca: Volkswagen; model: Caravelle 2.5 TDI ; matrícula: 
6753 DZV; places: 9. 
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Itineraris:  
� POBELLA: Capdella (entrada poble) – La Central de Capdella (parada bus) – 

Espui (Escales Hostal Montseny i entrada poble) – Aiguabella (Entrada Poble) – 
Pobellà (entrada poble) – Mont-rós (entrada poble) – Paüls (Entrada Poble) – 
Molinos (parada bus encreuament Oveix) – La Plana de Mont-rós (de la Murriera, 
5). Alumnes CEIP VALL FOSCA. 

 
Horaris: dilluns a divendres, 8.10 – 8.55. Dilluns a divendres, 17.05 – 17.50. 
 
L’horari dels primers dimecres lectius de cada mes: de 14.00 – 14.50 i durant el període 
de jornada intensiva, les expedicions de tornada seran, 15.00 – 15.50 
 
Nombre d’escolars: Pobellà: 6 alumnes. 
 
Vist el que disposa el Real Decret 443/2001, de 27 d’abril de 2001, sobre condicions de 
seguretat en el transport escolar i de menors. 
 
Vista i revisada tota la documentació aportada pel sol·licitant i comprovant que 
concorren els requisits exigibles d’acord a la normativa vigent. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER.- AUTORITZAR el transport escolar de la línia anomenada POBELLÀ, 
prestada pel Sr. Carlos Moyes Areny, per a les anualitats 2011-2012, amb les 
condicions descrites amb anterioritat, i les que a continuació es detallen: 
 

1. La present autorització habilita per a la prestació del servei esmentat per al curs 
escolar 2011-2012. 

2. El servei autoritzat podrà prestar-se amb el vehicle turisme Volkswagen 
Caravelle 2.5 TDI, matrícula 6753 DZV, que estigui proveït de la corresponent 
fitxa d’inspecció tècnica de vehicles vigent, on consti l’anotació d’idoneïtat per a 
la prestació del transport escolar i que disposin de la corresponent assegurança 
en vigor, que acrediti el fet de tenir coberta de forma il·limitada la responsabilitat 
civil pels danys que puguin sofrir els ocupants del vehicle. 

3. Haurà de dur-se a bord del vehicle una còpia de la present autorització i de 
l’autorització del Consell Comarcal. 

4. Hauran d’observar-se, en tot cas, les prescripcions establertes a la normativa 
vigent en matèria de seguretat en el transport escolar. 

5. Qualsevol modificació en les condicions de prestació del servei, establertes en 
aquesta autorització comportarà la seva manca de validesa si no ha estat 
prèviament autoritzada per aquest Ajuntament.  

 
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats. 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
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B) ESTAVILL:  Vista la sol·licitud presentada pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 
1 de setembre de 2011, R/ entrada núm. 905 del 13.09.2011, en representació del Sr. 
Riel Afonso Vidal, en la qual se sol·licita la renovació de l’autorització de transport 
discrecional de viatgers amb reiteració d’itinerari, per a poder cobrir la línia anomenada 
Estavill, del transport escolar durant el curs 2011-2012 
 
Atès que les condicions del servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal, 
que formen part alhora de l’autorització de transport són les següents: 
 
Titular: Riel Afonso Vidal, amb DNI núm. 43.780.337-Q, domiciliat al carrer únic, s/n de 
La Plana de Mont-rós.  
 
Vehicle: classe: turisme; marca: Volkswagen; model: Caravelle 2.5 TDI; matrícula: 8944 
FDK; places: 9. 
 
Itineraris:  

� ESTAVILL: Estavill (entrada poble) – La Pobleta de Bellveí (plaça poble) – 
Beranui (entrada poble) – La Plana de Mont-rós (de la Murriera, 5). Alumnes 
CEIP VALL FOSCA. 

 
Horaris: dilluns a divendres, 8.05 – 8.55. Dilluns a divendres, 17.05 – 17.50. 
 
L’horari dels primers dimecres lectius de cada més : 

Primera expedició: La Plana de Mont-rós 15.05 – Estavill  15.35 
Segona expedició: La Pobleta de Bellveí 17.30 – Estavill 17.50 

 
i durant el període de jornada intensiva les expedicions de tornada seran: 14.15 – 14.45 
 
Nombre d’escolars: 7. 
 
Vist el que disposa el Real Decret 443/2001, de 27 d’abril de 2001, sobre condicions de 
seguretat en el transport escolar i de menors. 
 
Vista i revisada tota la documentació aportada pel sol·licitant i comprovant que 
concorren els requisits exigibles d’acord a la normativa vigent. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER.- AUTORITZAR el transport escolar de la línia anomenada ESTAVILL, 
prestades pel Sr. Riel Afonso Vidal, amb les condicions descrites amb anterioritat, i les 
que a continuació es detallen: 
 

1. La present autorització habilita per a la prestació del servei esmentat per al curs 
escolar 2011-2012. 
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2. El servei autoritzat podrà prestar-se amb el vehicle turisme Volkswagen 
Caravelle 2.5 TDI, matrícula 8944 FDK, que estigui proveït de la corresponent 
fitxa d’inspecció tècnica de vehicles vigent, on consti l’anotació d’idoneïtat per a 
la prestació del transport escolar i que disposin de la corresponent assegurança 
en vigor, que acrediti el fet de tenir coberta de forma il·limitada la responsabilitat 
civil pels danys que puguin sofrir els ocupants del vehicle. 

3. Haurà de dur-se a bord del vehicle una còpia de la present autorització i de 
l’autorització del Consell Comarcal. 

4. Hauran d’observar-se, en tot cas, les prescripcions establertes a la normativa 
vigent en matèria de seguretat en el transport escolar. 

5. Qualsevol modificació en les condicions de prestació del servei, establertes en 
aquesta autorització comportarà la seva manca de validesa si no ha estat 
prèviament autoritzada per aquest Ajuntament.  

 
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats. 
TERCER.- Facultar  l'alcaldia  perquè   signi   la  documentació necessària per dur a 
terme aquest acord. 
 
C) AGUIRÓ:  Vista la sol·licitud presentada pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 
l’1 de setembre de 2011, R/ entrada núm. 905 del 13.09.2011 en representació del Sr. 
Robert Bochaca i Tohà, en la qual se sol·licita la renovació de l’autorització de transport 
discrecional de viatgers amb reiteració d’itinerari, per a poder cobrir la línia anomenada 
Aguiró, del transport escolar durant el curs 2010-2011. 
 
Atès que les condicions del servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal, 
que formen part alhora de l’autorització de transport són les següents: 
 
Titular: Robert Bochaca Tohà, amb DNI núm. 40.863.790-N, domiciliat al carrer únic, 
s/n de Capdella.  
 
Vehicle: classe: turisme; marca: Renault; model: Trafic; matrícula: 9449-BZJ; places: 9. 
i el turisme; marca: Volkswagen; model: Caravelle 2.5 TDI; matrícula: 5317 GWP; 
places: 8. 
 
Itineraris:  

� AGUIRÓ: Pobellà (entrada poble) – Mont-rós (entrada poble) – Paüls (entrada 
Poble) – Molinos (parada bus - ruta enllaç) - Aguiró (entrada poble) – Oveix 
(entrada poble) – Astell (entrada poble) – La Torre de Capdella (cruïlla carretera 
L-503, amb entrada poble) – La Plana de Mont-rós (plaça escola) – la Plana de 
Mont-rós (de la Murriera, 5). Alumnes CEIP VALL FOSCA. 

 
Es manté la denominació de la línia Aguiró, l’itinerari, l’horari i els punts de parada, tot i 
que hi ha poblacions on no s’efectua cap parada al no haver-hi alumnes. La qual cosa 
es fa constar a efectes del temps de durada entre els punts de partida i arribada, i de la 
durada del servei. 
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Localitats de partida: Pobellà a Molinos, i Aguiró a la Plana de Mont-rós 
 
Horaris: dilluns a divendres, 8.00 – 8.55. Dilluns a divendres, 17.05 – 18.00 
 
L’horari dels primers dimecres lectius de cada mes: 

Primera expedició: La Plana de Mont-rós 14.00 – Aguiró  14.40    15.40 
Segona expedició: Molinos 17.45 – Pobellà 18.00 

 
 i durant el període de jornada intensiva les expedicions seran,  

Pobellà: 08.00 –  8.55 
 La Plana de Mont-rós 14.15 – Molinos 14.50  -  Pobellà 18.00 
 
Nombre d’escolars: Pobellà: 4 alumnes (2 i 2). 
 
Vist el que disposa el Real Decret 443/2001, de 27 d’abril de 2001, sobre condicions de 
seguretat en el transport escolar i de menors. 
 
Vista i revisada tota la documentació aportada pel sol·licitant i comprovant que 
concorren els requisits exigibles d’acord a la normativa vigent. 
 
L’Ajuntament en Ple, per majoria de quatre dels set membres, assistents, que 
composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- AUTORITZAR la pròrroga del servei transport escolar de les línia 
anomenada AGUIRÓ, prestades pel Sr. Robert Bochaca Tohà, amb les condicions 
descrites amb anterioritat, i les que a continuació es detallen: 
 

1. La present autorització habilita per a la prestació del servei esmentat per al curs 
escolar 2011-2012. 

2. El servei autoritzat podrà prestar-se amb el vehicle turisme Renault Trafic 
matrícula 9449-BZJ i turisme Volkswagen Caravelle 2.5 TDI, matrícula 5317 
GWP; que estigui proveït de la corresponent fitxa d’inspecció tècnica de vehicles 
vigent, on consti l’anotació d’idoneïtat per a la prestació del transport escolar i 
que disposin de la corresponent assegurança en vigor, que acrediti el fet de tenir 
coberta de forma il·limitada la responsabilitat civil pels danys que puguin sofrir els 
ocupants del vehicle. 

3. Haurà de dur-se a bord del vehicle una còpia de la present autorització i de 
l’autorització del Consell Comarcal. 

4. Hauran d’observar-se, en tot cas, les prescripcions establertes a la normativa 
vigent en matèria de seguretat en el transport escolar. 

5. Qualsevol modificació en les condicions de prestació del servei, establertes en 
aquesta autorització comportarà la seva manca de validesa si no ha estat 
prèviament autoritzada per aquest Ajuntament.  

 
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats. 



 

 

25 

 

TERCER.- Facultar l'alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
 
- RETORN DE FIANCES I AVALS.  
 
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  MODESTO SABARICH CASTELL 

Objecte: “Reparació de la coberta de Casa Masa, al nucli de Mont-rós. Exp. 
2011/031/MT 

 Import fiança: 1500,00 €  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
B) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: SUSANA CASTELLS JORDANA. 

Objecte: “Substitució de coberta de fibrociment per coberta amb aïllament a casa 
Arreuaire, al nucli de la Pobleta de Bellveí.”, Expedient: 2010/049/LP”.  

 Import fiança: 120,20 € 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
C) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: MAURICI PUIG CARRERA 

Objecte: “Canviar material de la teulada de Casa Palau, al nucli de Paüls de 
Flammisell”, Expedient: 181/09/P  

 Import fiança: 120,20 €  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
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D) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: MEDIR VILA PUIGARNAU 

Objecte: “Reparació de teulada de l’annex a la vivenda, al carrer únic s/n, del 
nucli d’Espui”. Expedient 2010/09/E 

 Import fiança: 120,20 € (mitjançant aval bancari) 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
E) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: EVA PERISÉ FARRERO 

Objecte: “Canvi de la Coberta del magatzem agrícola del Campo, del nucli de 
Castell Estaó ”, Expedient: 179/09/CE. 

 Import fiança: 120,20 €  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES.  
 
- SOL·LICITUDS 
 
A) ASSOCIACIÓ DE VACA BRUNA DEL PIRINEU DEL FLAMISE LL. Vista la sol·licitud 
presentada pel Sr. Ramon Font Juanati, en qualitat de president de l’Associació de 
Vaca Bruna del Pirineu del Flamisell, amb NIF G-25071473, en escrit de 19 de 
setembre de 2011 amb R/entrada núm. 925 de 19.09.2011, en el qual se sol·licita un 
ajut de 700 € per la realització de l’edició de la Fira de la Pobleta de Bellveí, 
corresponent a l’edició de 2011, on es celebrarà un concurs morfològic de Vaca bruna 
dels Pirineus i subhasta de vedells i vedells de raça. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per la realització de l’edició de la Fira de la 
Pobleta de Bellveí, corresponent a l’edició de 2011, on se celebrarà un concurs 
morfològic de Vaca bruna dels Pirineus i subhasta de vedells i vedells de raça, per 
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import de 700,00 € a Sr. Ramon Font Juanati, en qualitat de president de l’Associació 
de Vaca Bruna del Pirineu del Flamisell. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-   Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
B) XAVIER GIL GIL . Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Xavier Gil Gil, amb DNI 
78.084.702-R, alcalde pedani del nucli de Capdella, en escrit de 30 d’agost de 2011, 
amb R/entrada núm. 929 de data 21.09.11 en la que es demana l’ajut de 150,00 € 
corresponent a les festes populars dels pobles per realitzar actes de germanor i 
activitats recreatives, pel sopar que es va realitzar el passat mes d’agost al nucli de 
Capdella. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va 
celebrar el mes d’agost, per import de 150,00 € al nucli de Capdella, al Sr. Xavier Gil 
Gil, com alcalde pedani del nucli de Capdella. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-   Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
C) MARIA MORA CAMP.  Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Mora Camp, 
amb DNI 78.062.959-Q, alcaldessa pedània del nucli d’Aguiró, en escrit de 30 d’agost 
de 2011, amb R/entrada núm. 855 de data 30.08.11 en la que es demana l’ajut de 
150,00 € corresponent a les festes populars dels pobles per realitzar actes de germanor 
i activitats recreatives, pel sopar que es va realitzar el passat mes d’agost al nucli 
d’Aguiró. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va 
celebrar el mes d’agost, per import de 150,00 € al nucli de Aguiró, a la Sra. Maria Mora 
Camp, com alcaldessa pedània del nucli d’Aguiró. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-   Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
D) FRANCISCO FONT NAVARRI. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Francisco Font 
Navarri, alcalde pedani de Mont-rós, amb DNI 78.053.191-T, en escrit de 5 d’agost de 
2011, amb R/entrada núm. 768 de 05.08.2011, en la que es demana l’ajut de 150,00 € 
corresponent per realitzar actes de germanor i activitats recreatives, pel dinar que es va 
realitzar al nucli de Mont-rós. 
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per realitzar actes de germanor i activitats 
recreatives, pel dinar que es va realitzar al nucli de Mont-rós, per import de 150,00 € al 
nucli de Mont-rós, al Sr. Francisco Font Navarri, com alcalde pedani del nucli de Mont-
rós. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
E) JULIÀ HEREU LOZANO. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Julià Hereu Lozano, 
amb DNI 43.730.794-C, alcalde pedani del nucli d’Espui, en escrit de 4 d’agost de 2011, 
amb R/entrada núm. 758 de data 04.08.2011 en la que es demana l’ajut de 150,00 € 
corresponent a les festes populars dels pobles per realitzar actes de germanor i 
activitats recreatives, pel sopar que es va realitzar al nucli d’Espui. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va 
celebrar al nucli d’Espui per import de 150,00 €, al Sr. Julià Hereu Lozano, com alcalde 
pedani del nucli d’Espui. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-   Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord 
 
F) MARIA JESUS VILLAVERDE REY. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Maria 
Jesús Villaverde Rey, amb DNI 78.071.849-M, alcaldessa pedània del nucli de la Torre 
de Capdella, en escrit de 12 de setembre de 2011, amb R/entrada núm. 895 de data 
12.09.2011 en la qual es demana l’ajut de 150,00 €, corresponents a les festes 
populars dels pobles per realitzar actes de germanor i activitats recreatives, pel sopar 
que es va realitzar al nucli de la Torre de Capdella. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va 
celebrar al nucli de la Torre de Capdella, per import de 150,00 €, a la Sra. Maria Jesús 
Villaverde Rey, com alcaldessa pedània del nucli de la Torre de Capdella. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-   Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 



 

 

29 

 

G) Mª ÀNGELS JAIMEJUAN MARCH. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Mª 
Àngels Jaimejuan March, alcaldessa pedània del nucli de la Plana de Mont-rós, amb 
DNI 780805511-J, en escrit de 12 de setembre de 2011, amb R/entrada núm. 894 de 
data 12.09.2011 en la qual es demana l’ajut de 150,00 € corresponent al sopar popular 
dels pobles per realitzar actes de germanor i activitats recreatives, pel sopar que es va 
realitzar el passat 8 de setembre a la Plana de Mont-rós. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per al sopar popular que es va celebrar el dia 8 
de setembre per import de 150,00 € a la Plana de Mont-rós, a la Sra. Mª Àngels 
Jaimejuan March, com alcaldessa pedània del nucli de la Plana de Mont-rós. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-   Facultar l'alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
H) ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES VALL FOSCA. Vista la sol·licitud presentada per la 
Associació de Puntaires Vall Fosca, amb NIF G-25640699, en escrit de 18 d’agost de 
2011, amb R/entrada núm. 820 de data 19.08.11, en la qual es demana un ajut per la 
VII Trobada de Puntaires de la Vall Fosca, al nucli d’Espui en data 4 de setembre de 
2011. 
 
L'Ajuntament en ple, per majoria dels assistents, sis dels set membres que composen 
la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per a la VII Trobada de Puntaires Vall Fosca del 
passat 04.09.11 al nucli d’Espui, per import de 252,20 €, l’Associació de Puntaires de la 
Vall Fosca. 
Segon.-  Notificar aquest acord a les parts. 
Tercer.-   Facultar l'alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord 
 
I) JORDI MOLINA OLLER. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Molina Oller, amb 
DNI 44.023.871-P, com a membre de l’equip de futbol sala de la Vall Fosca, en escrit 
de 24 d’agost de 2011, amb R/entrada núm. 857 de data 31.08.2011 en la qual es 
demana un ajut per fer front a les despeses resultants de participar al campionat de 
futbol sala 2011 de la Pobla de Segur, on hi va participar l’equip de la vall Fosca. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 200,00 € per fer front als costos 
resultants de la participació al campionat de futbol sala 2011 de la Pobla de Segur, on 
hi va participar l’equip de la Vall Fosca, al Sr. Jordi Molina Oller. 
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Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-  Facultar l'alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
- LLICÈNCIES 
 
A) JOSEP JORDANA MARGALIDA. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep 
Jordana Margalida, amb document d’identitat núm. 40868998-E, en què demana la 
llicència municipal d’obres menors per fer un repàs de les teules a la Casa (referència 
cadastral núm. 0318205CG3901N), l’Era (referència cadastral núm. 0318901CG3901N) 
i la Masia de Batllevell (parcel·la 409 del polígon 15) al nucli d’Estavill, segons sol·licitud 
de data 06.09.2011, R/entrada núm.- 881 del dia 07.09.2011. Expedient núm.- 
2011/041/ET 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’Ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt de la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 20.09.2011 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

• “LA CASA:         0318205CG3901N0001DQ  
 

Classificació:  sòl urbà,  
Qualificació:  Nucli històric; clau 1. 
Tipologia:            Cases grans i eres. 

 
• L’ERA:  0318901CG3901N0001TQ 

 
Classificació:  sòl urbà,  
Qualificació:  Nucli històric; clau 1. 
Tipologia:            Cases grans i eres. 

 
• LA MASIA: parcel·la 409, polígon 15 
 

Classificació:  sòl no urbanitzable,  
 
El present expedient s’informa FAVORABLEMENT  als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per a la rehabilitació de coberta de: 

 
Tipus edifici.  Casa, era i masia. 

 
PEM: 2890,00 € 
AVAL DE RUNES: 150,00 €” 
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
B) JOAQUIM VILLANUEVA.  Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Joaquim 
Villanueva, amb document d’identitat núm. 36549228-C, en què demana de la llicència 
municipal d’obres menors per enrajolar dos balcons al Xalet Rosa d’Abril de Pobellà, 
amb referència cadastral núm. 4561101CG3946S0001AK, segons sol·licitud de data 
08.08.2011, R/entrada núm.- 776 del dia 08.08.2011. Expedient núm.- 2011/038/PO 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’Ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 20.09.2011 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Que se sol·licita pavimentar dos balcons existents, que l’obra es considera obra menor per 
no tenir moviment estructural. 
 
Caldrà portar l’aval de gestió de residus segons decret 89/2010, de 29 de juny, i Decret 
105/2008 per un import de 150 €”.   
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’Ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
C) FRANCISCO BARBAL . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Francisco 
Barbal, amb document d’identitat núm. 40746942-G, en què demana de la llicència 
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municipal d’obres menors per reforçar la biga de la tisora de l’era amb puntal de fusta a 
l’Era de Gabatx, al nucli d’Astell, amb referència cadastral núm. 
2667404CG3926N000MW, segons sol·licitud de data 18.08.2011, R/entrada núm.- 816 
del dia 17.08.2011. Expedient núm.- 2011/040/AS 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 20.09.2011 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Que es sol·licita reforçar la biga de la tisora amb un puntal de fusta, que l’obra es 
considera obra menor per no tenir moviment estructural. 
 

 Caldrà portar l’aval de gestió de residus segons decret 89/2010, de 29 de juny , i Decret 
105/2008 per un import de 150 €.   
  

Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement vist que no es genera augment de volum.”   
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’Ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
D) JOSEP SENALLÉ BORRELL. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep 
Senallé Borrell, amb document d’identitat núm. 78085570-H, en què demana la llicència 
municipal d’obres menors per fer una finestra més gran i col·locar una canal pluvial al 
carrer Capdella 7, B del nucli de Capdella, amb referència cadastral núm. 
495203CH3044N0001BG, segons sol·licitud de data 14.09.2011, R/entrada núm.- 909 
del dia 14.09.2011. Expedient núm.- 2011/043/C 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt de la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
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Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 20.09.2011 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Que se sol·licita ampliar una finestra a la façana, i col·locar una canal de recollida d’aigües 
pluvials, que l’obra es considera obra menor per no tenir moviment estructural. 

  
 Caldrà portar l’aval de gestió de residus segons decret 89/2010, de 29 de juny , i Decret 
105/2008 per un import de 150 €.   
  

Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement vist que no es genera augment de volum” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
E) MARIA ISARN JORDANA. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Maria 
Isarn Jordana, amb document d’identitat núm. 40739892-S, en què demana llicència 
municipal d’obres menors per fer tapar forats, pintar i arreglar la façana de Casa 
Domingo, al nucli d’Espui, amb referència cadastral núm. 4622401CH3042S0001KS, 
segons sol·licitud de data 09.039.2011, R/entrada núm.- 243 del dia 09.03.2011. 
Expedient núm.- 2011/007/E 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’Ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt de la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 21.09.2011 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Que se sol·licita tapar forats i arreglar façana. 
 
Caldrà portar l’aval de gestió de residus segons decret 89/2010, de 29 de juny, i Decret 
105/2008 per un import de 150 €. 

 
Conclusió: 
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Que s’informa favorablement , vist que no hi ha moviment estructural.” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
F) ALBA ESPOT FAIXA. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Alba Espot 
Faixa, amb DNI núm. 40845533-V en què demana llicència municipal d’obres per a la 
rehabilitació i aïllament de teulada a Casa Jaume al nucli de la Torre de Capdella amb 
referència cadastral núm. 4088602CG3948N0001QZ, segons sol·licitud de data 13 de 
setembre de 2011, R/entrada núm.- 904 del dia 13.09.2011, i “Projecte bàsic i 
d’execució de rehabilitació i aïllament de la teulada de Casa Jaume a la Torre de 
Capdella” redactat per l’arquitecte, Sra. Pilar Vilanova i Segú, de data agost de 2011, i 
visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb núm. 2011500894 de data 
12.09.2011. Expedient núm.- 2011/042/LT. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 20.09.11 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“6.- Documentació a aportar abans de començar les o bres:     

- Plànol acotat de l’ocupació de via pública per a emmagatzematge de materials si 
és necessari, definint zona acotada per la tanca i amples de vial en una zona de 
50 metres al costat de l’obra. 

- Document de l’empresa constructora de no accedir a la zona d’obra amb 
camions de més de 20 T i de reposició dels desperfectes en paviments i 
infraestructures abans de 15 dies des del seu deteriorament o trencament, 
acceptant la paralització de les obres en cas de no complir el termini. 

- Aportació de l’aval de runes mínim, establert en els Decrets 89/2010, de 29 de 
juny, i Decret 105/2008 per un import de 150 €.   

- Projecte de legalització de la grua, si és necessari. 
- Fer un refós final en cas de modificació de plànols. 

  
7-Conclusió: 

 
El present expedient s’informa FAVORABLEMENT  als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per a la rehabilitació de coberta de: 

 
Tipus edifici.  EDIFICI UNIFAMILIAR, ADOSSAT. 
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Entitats   1 vivenda i magatzems  
Superfície del solar  372,00 m2 
Referència cadastral solar 4088602CG3948N0001QZ  
Superfície construïda  1268,00 m2 

 

PEM: 81.014,35 € 
AVAL DE RUNES: 150,00 €” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
Segon .- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer .- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
suposa una quantitat de 1.620,29 €. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
G) GEOBRUGG IBÉRICA, SAU. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Carles 
Raïmat Quintana, amb DNI núm. 41096269F, en representació de l’empresa 
GEOBRUGG IBÉRICA, SAU, amb NIF núm. A20544490, en què demana llicència 
municipal d’obres per la construcció d’una barrera dinàmica de 5000 KV de capacitat 
d’absorció d’energia com a protecció contra la caiguda de roques a la E.T. de la Central 
de Sallente, amb referència cadastral núm. 001600100CH30G0001YF, segons 
sol·licitud de data 16 de setembre de 2011, R/entrada núm.- 914 del dia 16.09.2011, i 
“Projecte constructiu d’una barrera dinàmica de 5000 KV de capacitat d’absorció 
d’energia com a protecció contra la caiguda de roques a Sallente” redactat pel geòleg, 
el Sr. Carles Raïmat Quintana, de data 31 d’agost de 2011, i visat pel Col·legi Oficial de 
Geòlegs de Catalunya al foli 805, núm. 19026, de data 14.09.2011. Expedient núm.- 
2011/042/LT. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 20.09.11 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“ S’informa FAVORABLEMENT  la sol·licitud de llicència urbanística d’obres per la 
construcció d’una barrera dinàmica de 5000 KJ de capacitat d’absorció d’energia com a 
protecció contra la caiguda de roques a Sallente, amb els següents condicionants: 

 
- Aportació de l’aval de runes mínim, establert en el s Decrets 89/2010, de 29 de juny 

, i Decret 105/2008 per un import de 150 €.   
 
- P.E.M: 73.745, 00 €” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
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Primer .- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
Segon .- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer .- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
suposa una quantitat de 1.474,90 €. 
Quart .- Facultar l'alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
 
H) CARME ALEMANY GOMEZ.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud la Sra. Carme 
Alemany Gómez, amb DNI núm. 38003977-L, en què demana autorització municipal 
per modificar el projecte de reforma interior d’un edifici existent, la Rectoria, al nucli de 
Paüls, segons sol·licitud de data 20 de juny de 2011 amb R/entrada núm.- 624 del dia 
20.06.2011, i “Modificación de Proyecto Básico y Ejecutivo de reforma interior de un 
edificio existente, situado en Astell”, redactat per l’arquitecte, el Sr. Francesc 
Fàbregues, vista pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb núm. 2010500480 de data 
11.05.2011. Expedient núm.- 2010/033/AS. 
 
Atès que en sessió plenària del dia 20 de maig de 2010, se li va concedir llicència 
municipal d’obres per la rehabilitació de la teulada i de l’interior de la Rectoria d’Astell, 
al nucli d’Astell, i que sols es modifica la distribució interior del projecte inicial. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 20.09.2011 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Que es proposa modificar la distribució interior i alçats presentats en el projecte inicial, 
del edifici de la rectoria d’Astell. 
  
Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement vist que les modificacions proposades compleixen la 
normativa vigent” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Autoritzar a la modificació del projecte inicial en la distribució interior i alçats 
per la rehabilitació de la teulada i l’interior de la Rectoria d’Astell. 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
I) JOSEP PLASENCIA LLONCÀ . Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep 
Plasència Loncà, amb NIF. 43740917-T, demana llicència municipal d’obres per la 
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parcel·lació de 8,53 m2 de la finca amb referència cadastral 4308204CG3940N0001ZM 
i registral finca 710, tom 974, llibre 27, foli 205 (Casa Junxic), i agregació d’aquesta 
porció de terreny a la finca amb referència cadastral 4308202CG3940N0001EM i 
registral finca 1920, tom 1024, llibre 30, foli 103 (Casa Batlle), ambdós del nucli de 
Envall, d’acord amb la documentació presentada segons sol·licitud de data 01.08.2011, 
amb R/entrada núm.- 111 del dia 07.02.2011 a l’Ajuntament de la Torre de Capdella. 
Expedient núm. 2011/005/B. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 21.09.2011 informa favorablement les 
llicència, amb les següents prescripcions: 
 

1. SEGREGACIÓ:  
 

Que la finca matriu es la registral 710, tom 974, llibre 27, foli 205  de 271,00 m² (segons 
cadastre), anomenada “ Casa Junxic” coincident amb la cadastral 
4308204CG3940N0001ZM 
 
Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement  la sol·licitud de segregació  de la finca registral 710, tom 
974, llibre 27, foli 205, en les finques: 
 
finca “A” de  262,47,00 m² 
finca “A2” de  8,53 m², porció a agregar posteriorment. 
 

2. AGREGACIÓ:  
 
Que la finca matriu “A1” és la registral 1920, tom 1024, llibre 30, foli 103,  de 52,00 m² 
(segons cadastre), anomenada “Casa Batlle” coincident amb la cadastral 
4308202CG3940N0001EM. 
 
Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement  la sol·licitud d’agregació  de la finca “A1”, tom 1024, llibre 30, 
foli 103, amb la finca “A2” originari de l’anterior segregació: 
 
finca “A1” de  52,00 m² 
finca “A2” de  8,53 m² 
 
Finca resultant de 60,53 m², després de la segregació i agregació, nova “ Casa del Batlle”. 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Concedir la llicència de parcel·lació de la finca amb referència cadastral  
4308204CG3940N0001ZM i registral finca 710, tom 974, llibre 27, foli 205 (Casa 
Junxic) del nucli d’Envall, en una superfície de 8,53 m2 quedant la Finca “A” amb 
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superfície 253,94 m². i la Finca: “A2” de 8,53 m2, segons la documentació tècnica 
presentada i tota la que consta a l'expedient. 
Segon. - Concedir la llicència d’agrupació, amb caràcter immediat a la parcel·lació, de la 
fina “A2” descrita, de 8,53 m2 a la finca amb referència cadastral 
4308202CG3940N0001EM i registral finca 1920, tom 1024, llibre 30, foli 103 (Casa 
Batlle) inscrita al registre de la Propietat de Sort. 
Tercer .- Notificar l’acord al sol·licitant. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
J) ROBERT BARO OBIOLS . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Robert Baro 
Obiols, amb document d’identitat núm. 43724076-H, en què demana l’ampliació de 
l’explotació ramadera bovina i ovina en règim semiextensiu amb una capacitat de 40 
vaques alletants, 10 vedells de reposició, 40 vedelles de cria, 20 ovelles, 10 ovelles de 
reposició, 20 cabres i 10 cabres de reposició, (Marca oficial 8240BH) al prat de la Borda 
del Rey, polígon 16, parcel·la 399 i 448, del nucli de la Pobleta de Bellveí, per passar a 
“Oví: 80 femelles, 3 mascles i 25 de reposició; Cabrum: 40 femelles, 2 mascles, 15 de 
reposició i Boví: 40 femelles, 2 mascles 40 cries i 10 de reposició”, segons sol·licitud de 
data 13.09.2011, R/entrada núm.- 898 del dia 13.09.2011. Expedient núm.- 
2010/118/LP. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 20.09.2011 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions. 

 
“Dades generals: 
Activitat  Explotació ramadera 
Classificació No inclosa dintre de cap annex de la Llei 20/2009 de 4 de 

desembre de prevenció i control ambiental de les activitats 
Règim d’inspecció No es preveu  
 
Dades de l’activitat: 
Emplaçament   Polígon 16, parcel·la 399 
Nucli    La Pobleta de Bellveí 
Capacitat actual:  39 vaques alletants + 1 mascle 
    40 vedells de cria 
    10 vedelles de reposició 
    19 ovelles de reproducció + 1 mascle 
    10 ovelles de reposició 
    19 cabres de reproducció + 1 mascle 
    10 cabres de reposició 
 
Nova capacitat sol·licitada: 40 vaques alletants + 2 mascles 
    40 vedells de cria 
    10 vedells de reposició 
    80 ovelles reproducció + 3 mascles 
    25 ovelles reposició 
    40 cabres reproducció + 2 mascles 
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    15 cabres reposició    
 
CONCLUSIÓ  
 
Vist que s’aporta la documentació sol·licitada en les condicions de la llicència concedida 
en sessió del Ple de l’Ajuntament de data 22 d’octubre de 2010: contracte de recollida 
de cadàvers per la totalitat dels animals de l’explotació, Full de dades de l’explotació 
ramadera amb MO 8240BH, Certificat d’inscripció al CCPAE. 
 
Vist que justifica la no producció de residus zoosanitaris donat que està acollit al règim 
productiu ecològic, emparat pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. 
 
Vist que s’incrementa la producció de Nitrogen en 917,2 Kg N (< 1500 Kg que es 
consideraria canvi substancial) però s’aporten suficients Hectàrees per la gestió del 
mateix, 89,92 Ha comprovades a la DUN 2011. 
 
Proposo informar favorablement  l’obtenció de la llicència municipal d’activitats, per 
l’ampliació de l’explotació ramadera extensiva amb una capacitat de 40 vaques alletants, 
2 mascles, 40 vedells de cria, 10 vedelles de reposició, 80 ovelles de reproducció, 3 
mascles, 25 ovelles de reposició, 40 cabres de reproducció, 2 mascles i 15 cabres de 
reposició, amb els següents condicionants: 
 

- Aportar còpia del llibre d’explotació ramadera un cop obtinguda l’ampliació dels 
serveis territorials del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

- En quant a la gestió de residus, aportar la còpia del contracte de recollida de 
cadàvers que cobreixi la totalitat dels animals 

 
La comunicació no atorga, a la persona jurídica titular de l’activitat, facultats sobre el 
domini públic, el servei públic o els bens col·lectius.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Aprovar l’ampliació de l’explotació amb marca oficial 8240BH, al prat de la 
Borda i Prat del Rey, polígon 16, parcel·la 399 i 448, del nucli de la Pobleta de Bellveí, 
en “Oví: 80 femelles, 3 mascles i 25 de reposició; Cabrum: 40 femelles, 2 mascles, 15 
de reposició i Boví: 40 femelles, 2 mascles 40 cries i 10 de reposició”, propietat del Sr. 
Robert Baro Obiols. 
Segon.-  Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
- FACTURES I PAGAMENTS.  
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 4/2011 que comprèn del núm. 
227 al 287, ambdós inclosos, amb un import total de 80.254,15 €. 
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Vista i revisada la factura presentada per Bufete Gonzalo Abogados, del 21.09.2011, en 
concepte d’anul·lació de la factura B11353 de 27.07.2011, per un import de -4.130,00 €; 
vista i revisada la factura presentada per Bufete Gonzalo Abogados, del 21.09.2011, en 
concepte de nova ordenança de la taxa de domini públic, per un import de 5.310,00 € 
 
I vistes les factures i els pagaments no inclosos en l'esmentada relació presentats i/o 
realitzats per càrrec a comptes bancaris i altres des de la darrera aprovació de factures 
i pagaments pel Ple fins aquesta data. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, dels membres que composen la 
Corporació, acorda aprovar-los a tots els efectes. 
 
- INFORMES 
 
A) El Grup de Convergència i Unió del municipi de la Torre de Capdella, presentà una 
moció en la qual, i vista la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
corresponent a l’execució de la sentència del Tribunal Suprem, perquè se situï el 
castellà també com a llengua vehicular a l’escola, per aquest motiu es proposa: 

- rebutjar frontal i enèrgicament la sentència del Tribunal Suprem 
- denunciar el lamentable ultimàtum llençat pel TSJC al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
- demanar al Govern la màxima fermesa en defensa de la llengua catalana i del 
model d’immersió lingüística 
- donar suport a tot el personal docent que decideixi exercir l’objecció a la 
Sentència del Tribunal Suprem. 

 
El Consistori en queda assabentat.  
 
B) El Sr. Alcalde dóna compte que la Federació de Municipis de Catalunya ha presentat 
una moció referent a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre 
el model d’immersió lingüística a les escoles catalanes, i per aquest motiu vol donar 
suport al govern de la Generalitat en les accions que emprengui per defensar el model 
d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que el passat 31 de juliol de 2011 es va inaugurar la 
xarxa de miradors de la Vall Fosca; amb aquests miradors s’han adequat els accessos 
als nuclis. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que ja s’ha aprovat el cartipàs del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, i creu que la representació dels partits no és correcta. Hi ha un president 
i quatre vicepresidents, i a més a més s’han apujat el sou. 
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Els alcaldes sembla que no existeixin al Consell d’Alcaldes. 
Considera que serà dura la feina al Consell Comarcal ja que el treball a nivell turístic 
durant els darrers vuit anys no ha estat correcte. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que la senyalització de les carreteres està malament, 
però que el passat sis d’agost va parlar amb el Sr. Benet de Carreteres i li ha tramès 
documentació gràfica dels errors i ja s’han canviat els cartells. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que el passat dia 14 de setembre va mantenir una reunió 
amb la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, el Sr. Regoder, perquè hi havia un 
projecte a la Vall Fosca que interessaria tirar endavant, i també parlar del Parc Nacional 
d’Aigüestortes. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
G) El Sr. Alcalde dóna compte que el proper dia 19 d’octubre té prevista una reunió 
amb el Secretari del govern, el sr. Germà Gordó, per plantejar-li el projecte de la vall 
Fosca i de la Comarca. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
H) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 12 de setembre de 2011 es va treure una 
porta que tancava un camí públic de Beranui a Antist. Es va aixecar acta notarial 
d’aquest acte, i ara es vol adequar el camí públic. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
I) El Sr. Alcalde dóna compte que ha mantingut una reunió amb el Sr. Llop, el Sr. Ferez, 
el Sr. Prieto de l’empresa ENDESA, per tractar el tema de treure l’afectació de la línia 
elèctrica d’Estanygento, tal com ja s’ha comentat en un punt d’aquesta acta. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
J) El Sr. Alcalde dóna compte que el propers dies 1 i 2 d’octubre de 2011 se celebrarà 
la Fira de la Pobleta, amb l’assistència del Conseller d’Agricultura, el Sr. Pelegrí. 
Aquest any es preveu que hi hagi molts animals. 
 
El Consistori en queda assabentat 
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K) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha fet un Ban per a la recollida dels “trastos vells”, 
recordant que sols es passen a recollir el tercer dimecres de cada mes, perquè no 
quedin objectes tirats a la vora dels contenidors durant molts dies. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
L) El Sr. Alcalde dóna compte que pel que fa als comptes, dient els imports aproximats 
que deuen en concepte de subvenció, les diferents entitats: Diputació de Lleida 
160.000 €, la Generalitat de Catalunya 860.000 € i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat 153.000 €. 
A pesar d’aquestes dades, l’Ajuntament de la Torre de Capdella, té a dia d’avui, i amb 
dades aproximades 1.100.000 € a la Caixa, 150.000 € a la Caixa Catalunya, i 200.000 € 
al BBVA. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
En aquest punt pren la paraula la Sra. Burgués: 
- Comenta que pel que fa als salaris del Consell Comarcal, que ha fet esment l’alcalde, 
hi ha hagut una reducció de 34.000 €, respecte del que hi havia, s’han baixat sous a 
l’oposició i a l’equip de govern. 
- Referent al pla estratègic: ella proposa que es faci un pla estratègic a la Vall Fosca 
amb el turisme, la ramaderia... 
- El Sr. Dalmau contesta dient que si mira el plens del Consell Comarcal, veurà que ell 
ho ha demanat sempre això. 
I comenta que a més a més, s’hauria de fer involucrar als privats. 
- La Sra. Burgués diu que haurà de ser amb el consens de tots els veïns. 
- El Sr. Peroy pren la paraula per contestar a la Sra. Burgués, i li comenta que en el pla 
estratègic que ella comenta, avui s’ha abstingut de votar per portar la llum a un nucli on 
s’hi vol posar un negoci. 
Està molt bé el pla estratègic, però si els pobles no tenen serveis no es pot anar enlloc. 
- La Sra. Burgués li contesta que s’han abstingut, perquè ja es va abstenir a la incoació 
i consideren que s’ha de fer legalment des del principi. 
- La Sra. Burgués pregunta des de quan es deuen les subvencions. 
- El Sr. Dalmau li contesta que depèn de la subvenció. 
 
- PRECS I PREGUNTES 
 
La Sra. Burgués té els següents precs i preguntes: 
1.- La Llei de Règim Local diu que no és obligatori de fer comissions informatives una 
setmana abans del ple, però ella ho demana per poder-se assabentar abans dels 
temes a tractar en el ple. 
- El Sr. Dalmau contesta dient que ho estudiaran. I li recorda que les portes de 
l’Ajuntament estan sempre obertes. 
2.- La Sra. Burgués sol·licita que es passi un esborrany dels temes que parlen a les 
seves reunions. 
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3.- Pregunta: a quants dies es paga als proveïdors? Ja que ho ha calculat als comptes i 
surt que l’ajuntament paga a 260 dies. 
- El Sr. Dalmau li contesta que això no és possible. 
- El Sr. Peroy explica que s’intenten fer les certificacions mensuals, el que s’allarga més 
de pagar són les últimes certificacions de les obres, perquè acabin totes les tasques 
que han d’acabar, abans de cobrar el 100%. 
No hi ha certificacions que s’hagin pagat a tants dies. 
- La Sra. Burgués reitera la pregunta de a quan es paguen als proveïdors. 
- El Sr. Peroy contesta que a 15 dies. 
- El Sr. Dalmau la convoca a l’Ajuntament a què en faci el seguiment. 
4.- La Sra. Burgués fa una observació dient si amb els diners dels veïns és necessari 
pagar sopars o dinars abans/després de les reunions. 
- El Sr. Peroy contesta dient que es va a sopar, perquè ja s’està treballant a 
l’ajuntament abans d’acudir al ple o a les reunions. 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-tres 
hores vint-i-cinc minuts del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta acta que 
un cop aprovada es transcriurà als corresponents fulls oficials. Tot el qual certifico.”  
 
 
 
I per què així consti, a l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i a reserva del text definitiu 
de l’acta, signo la present certificació d’ordre, amb el vist-i-plau del Sr. President. 
 
 
La Torre de Capdella, 1 de desembre de 2011. 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


